
a nézőtértől. Ez a szélek körül festett
finom anyag az egész színpadképet
álomszerűvé, sejtelmessé teszi, és szerepe
értelmezhető úgy, mint ami azt a távolságot
hangsúlyozza, ami a nézők, a mai
közönség s e misztikummal és mára már
megfejthetetlen rejtvénnyé merevült
utalásokkal átszőtt színpadi világ között
feszül.

A függönyre festett bokorszerű, felhő-
szerű formák mögött feltűnik az erdő, ahol
Tamino herceget megtámadja a kígyó. Az
előadás a látvány állandó alapelemeként
szerepeltet egy hat szel-vényből álló
tárgyat, mely - ha a szelvények egymáshoz
illeszkednek, akkor - a talajon álló
félgömböt formál. Ezek a „gerezdek",
ívszerű tárgyak alkalmasak a tér olyan
tagolására, hogy erdőt (fákat), oszlopokat,
termeket, kupolákat stb. egyaránt
jelöljenek. A térben így keletkező
takarásokban pedig mind-végig jelen
vannak az erdő vadjai, azok a szelíd
állatok, akik ezt a természetbe helyezett
történést nyomon követik.

A műből eleve következő szimmetrikus
formák a térépítkezésben is meg-jelennek,
a színpadkép döntően - bár más-más
módon megnyilvánuló - harmóniát
sugároz. A színek egymást ki-egészítő és
ellentétező volta szintén a darabból
következik, amit az előadás pontosan
követ. Az Éj királynőjének és Sarastrónak
fekete-fehér oppozíció-ját Pamina és
Tamino rózsaszín és kék öltözéke egészíti
ki.

A szereplők mozgatásában - és a pro-
dukcióba épített koreográfiában, melyet
Eck Imre tervezett - az előadás igyekszik
elkerülni az operabemutatók statikusságát
és látványbeli unalmasságát. Számos
szellemes megoldás szerepel az egyes
epizódokban; a három hölgy Tamino
fölötti vitáját például a szereplők
gesztusainak frappáns kiemelése teszi
élvezetessé, s ugyanez mondható el
Monostatos és Papageno kettőséről is. A
Sarastróra és közegére jellemző „szelíd
magabiztosság" a papok tablói-nak
kialakításában is kifejezésre jut, de az ily
módon kirajzolódó képek nem válnak
élettelenné, hanem látványbelileg is
megerősítik azt, amit a zene hangulata
sugároz.

A Varázsfuvola prózai betéteit a ren-
dező sajátos módon elidegeníti a zenei
világtól, az előadáson ugyanis ezeket a
részleteket nem az énekesek mondják,
nem élőben hangzanak el a prózai mon-
datok, hanem felvételről, és - az esetek
többségében - nem is az operaénekesek

„civil" hangján, hanem a pécsi társulat
színművészeién. A színpadon ilyenkor
csak a beszéd jelölése történik meg,
gesztusokkal, odafordulással, fejmozgás-
sal. Ez újabb adalékként értelmezhető
ahhoz, hogy Szegvári itt a distanciát
hangsúlyozza, amit egy hasonlattal úgy
tudnék megvilágítani, hogy a Varázs-
fuvola világa úgy jelenik meg itt, mint egy
zenélődoboz, ami azonban nem pejorálja a
művet, hanem olyan csodaként jeleníti
meg, mint amilyen csoda Papageno
harangjátéka és Tamino flótája.

Hiszen az az aufklerizmus és az a tiszta
harmóniára valló hitelesen meg-valósuló
törekvés, mely az operából árad, ma
inkább tűnik távolinak és rá-csodálkozásra
méltónak, mint a jelen-korban is
érvényesnek és követendő-nek. Ezért is
értelmezhető úgy a pécsi előadás, mint
ami e függönyön áttetsző és éles
kontúrokkal építkező világban a múlt egy
gyönyörű korszakát látja, egy olyan
periódus művészi megfogalmazását, mely
Apuleiustól Terrasonon át Schikanederig
terjed. Schnikaneder még feltételes
módban fogalmaz, amikor a varázserejű
hangszerről azt mondatja az egyik
szereplővel: „ ... mintha szellem szólna
benne." Ma ez a feltételes mód nyugodtan
feloldható : valóban szellem szól - a
fuvolából éppúgy, mint az egész operából
-, olyan szellem, amellyel a ma
emberének időről időre át kellene
itatódnia.

Az október elsejei előadáson szereplő
énekesek közül a legjobban Vághelyi
Gábor Papagenója, Kovács Attila Ta-
minója, Marczis Demeter Sarastrója,
valamint Aszódy Mária az Ej királynőjé-
nek és Csáky Ágnes Papagenának a sze-
repében tetszett. Mivel elsősorban a ren-
dezésről kívántam beszámolni, az éne-
kesek színészi és előadói teljesítményére
nem térek ki, bár - különösen a fenti
művészek - többet érdemelnek nevük
puszta megemlítésénél.
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A calais-i polgárok

Kaiser-Hegedüs Géza színműve
Győrött

Georg Kaiser A calais-i polgárok című,
1914-ben írott műve az európai drámának
már abba az irányvonalába tartozik,
amelynek témája nem az emberek közötti
viszonyokban realizálódik, hanem benső
világukban.

A XV. századi francia-angol háborúban
a francia seregek teljes vereséget
szenvednek. Az angol király ultimátumot
küld Calais városának: vagy elébe járul hat
polgár kötéllel a nyakában, s feláldozzák
életüket városukért, vagy ostrommal veszi
be a várost, és lerombolja. A calais-i
polgárok a kikötő építését most fejezték
be, s a nagyon sok munkával elkészült
kikötő a hajózást és a kereskedelmet
lendítené fel. A polgárok között ezért vita
kezdődik: a város feladásával
megmentsék-e a kikötőt, avagy a francia
becsület megóvásáért vállalják-e az
ostromot? A vitában az első álláspont, a
gazdag polgáré, Eustache de Saint-Pierre-
é győz. Kaiser drámájának valódi témája
az 1. felvonás végén exponálódik: nem
hat, hanem hét polgár jelentkezik önként a
halálra. Ettől kezdve az a döntés áll a mű
elő-terében, hogy ki legyen az az egy, aki
megmenekül a haláltól. Először sors-
húzással akarják kiválasztani, de a cere-
móniát vezérlő Eustache már eleve hét
azonos színű golyót rakat az urnába, s így
a döntés elhalasztódik. A következő
javaslat szerint az marad életben, aki
másnap hajnalban közülük utolsónak
érkezik a város főterére, ahonnan el-
indulnak az angol király táborába. Azon a
hajnalon sorra érkeznek a polgárok, s
Eustache marad utolsónak. Így ő mene-
külne meg. Azonban megérkezik Eustache
apja fia holttestével, s közli, fia az
elindulást jelző harangszókor öngyilkos
lett. Néhány perc múlva érkezik az angol
király küldötte: a város kegyelmet kap,
mert a királynak ezen az éjszakán fia
született.

A mű lényegét ebben a drámában nem
az alakok közötti viszonyváltozások
hordozzák. Ezért a puszta eseményekből
nem tudható meg, hogy Eustache miért
halogatja a döntést, és miért lesz öngyil-
kos. Találhatók azonban csak monoló-



gokban elmondott szövegek, vagyis nem
viszonyváltozásokat előkészítő vagy eze-
ket rögzítő dialógusok, amelyek erre utal-
nak, amelyek a mű voltaképpeni témáját
és lényegét megmondják.

Eustache azért rakatott hét egyforma
színű golyót az urnába, hogy halasztódjék
a döntés. 0 és társai ugyanis merő
lelkesedésből, az érzelmek magas fokú
fellángolásának lázában vállalták a halált.
Az ilyen benső állapotban azonban csak az
tűnik fel értéknek, amit a hősiesség
lobogása láttat. Ezért, ha a tettet
„mámorban és szédületben" követik el,
nem válik azonossá a tevő és a tett; a
halálvállalás cselekvését csak az érzelmi
felbuzdulás téteti az emberrel, s így a tett
nem a cselekvő ember teljességéből fakad.
Ahhoz, hogy ne a pillanat mámorából és
szédületében cselekedjenek, meg kell
érlelődniük a tettre, ki kell alakítaniok
magukban a lehető legkomolyabb
megfontoltság benső állapotát, s ehhez
még egy éjszakára van szükség, s a döntést
ezért halasztja el. Apja fia holttesté-nél
arról beszél, hogy ezen az éjszakán látta az
új ember születését; azét az új emberét,
akiben kialakult az a lelkiállapot, amely a
közügy érdekében teljes megfontoltságból
vállalja a halált; vagy-is aki kialakította azt
a benső állapotot, amelyből a tett úgy
következik be, hogy teljesen azonossá
válik tevőjével. Ez-által Eustache győzött
az angol királlyal szemben, aki a düh és a
bosszú érzelmi lobogásából akarta a
kikötőt lerombolni.

Ebből talán látható, hogy Kaiser drá-
májának voltaképpeni témája az a belső,
lelki folyamat, amely Eustache-ban és
társaiban elvezet az említett benső álla-
pothoz. A puszta eseménysor elmon-
dásából is kitűnhetett, hogy ezt a benső,
lelki folyamatot a dráma nem jeleníti meg,
hiszen erre nem is képes. Az a tény, hogy
a drámák teljes világa kizárólag
dialógusokból épülhet föl, az emberek
között megjelenő életjelenségeket teszi a
drámákban ábrázolhatóvá és/ vagy
megjeleníthetővé. Ezért minél inkább
tisztán lelki és benső a folyamat, annál
kevésbé ábrázolható vagy jeleníthető meg
drámákban. Maga a benső folyamat
ugyanis sohasem az emberek közötti
viszonyokban zajlik le; itt legfeljebb a
folyamat végeredménye jelenik meg. A
lelki folyamatok ábrázolása epikus
műformát igényel. Ezt a témát Kaiser
drámájában is csak „kibeszélik", el-
mondják az alakok, méghozzá szükség-
szerűen valódi vagy dialógusoknak ál-
cázott monológokban.

Hegedüs Géza vállalkozott arra, hogy t

győri Kisfaludy Színház számára szö-
vegváltozatot készítsen, amelyet a mű-
sorfüzet így rögzit: "A calais-i polgárok
avagy: Egy város becsülete. Georg Kaiser
drámai költeményét, annak forrásműve,
Jean Froissart krónikája tekintetbe-
vételével színpadi játékká átköltötte:
Hegedüs Géza." A kérdés az, hogy drá-
maibb színpadi játékvilág jött-e létre.
Ennek elemzésekor Kaiser drámáját nem
lehet figyelmen kívül hagyni; Hegedüs
Géza számára is kiindulópont volt.

Hegedüs Géza - ugyancsak a műsor-
füzetben - Kaiser drámájához való vi-
szonyáról azt nyilatkozta, hogy abból csak
az ötletet tartotta meg: ha „hat ember
helyett hét áll elő, egy visszaléphet, és
akkor rögtön érdekellentét lesz közöttük.
Ezt az ötletet megtartottam, a formát
viszont eldobtam". Eltekintve attól, hogy
Kaiser drámájában a hét jelentkezett között
nincsen érdekellen-tét, még mást is
megtartott: a sorshúzást és a döntés
halogatását.

Kaisernél - miként láttuk - a sors-húzási
Eustache rendezi, s azért rakat hét
egyforma színű golyót az urnába, mert
szerinte még egy éjszaka érlelődése
szükséges ahhoz, hogy a benső folyamat
elérkezzen a kívánt lelkiállapothoz. He-
gedüs Géza viszont teljesen elhagyta
Kaiser drámájának ezt az aspektusát;
lévén, hogy nem is drámai így a téma.

Kétségtelen azonban, hogy Kaiser
drámájának van egy másik aspektusa is.
Mégpedig az, hogy abban a társadalmi
helyzetben, amelyben az emberi teljesség
már igen sok és más tartalmú szeg-
mentumra hasadt szét, cl kell vagy el lehet
érni, hogy egy jelentős cselekvés legalább
pszichológiai értelmű teljességből
fakadjon. Kétségtelen az is, hogy Kaiser
rosszul nyúlt a témához, de Hegedüs Géza
sajnos nemcsak a formát - talán a sok-sok
monológot érti rajta - dobta el, hanem
ezzel együtt a. témának ezt a nagyon
fontos és a mai nézőnek igen sokat mondó
aspektusát is. Kaiser drámája 1914-ben
született. Igy feltehetjük a kérdést: a
drámairodalomban az 1914-től napjainkig
kifejlesztett különböző megoldásmódokat
felhasználva nem lehetett volna-e a
témának ezt az aspektusát drámailag
adekvátan megírni

Ám azzal, hogy - joggal - elhagyta a
lelkiállapot folyamatát mint témát, meg
kellett változtatnia a sorshúzás okát és
módját is, noha eredményét -- hogy
tudniillik mindenki egyforma színű golyót
húz -- meg kellett tartania. Enélkül

el kellett volna hagynia Kaiser dámájának
Ill. felvonását. Ebben a színpadi játékban,
ahogyan a jelenet végén meg-tudjuk, a
főbíró szabályszerű sorshúzást akar
celebrálni: egy piros és hat kék golyót
helyeztet az urnába; vagyis bent van az
életet jelentő golyó is. Es mégis mindenki
kéket húz. Ez úgy lehetséges, hogy
Eustache „csal". Az asztalkára előzőleg
elrejtett egy kék golyót, s ezt nem az
urnából, hanem az asztalka rejtek-
helyéről húzza ki. Mivel Eustache előtt is
és utána is húznak, puszta véletlen, hogy
senki nem húzza ki a pirosat. És ez a tény
alapvetően töri meg a dráma logikáját.
Ilyen véletlen az élet-ben természetesen
lehetséges. A véletlennek a drámai
világba való beépítése a maga életben is
tapasztalható - módján és mivoltában csak
akkor hiteles, ha az adott véletlen a
drámai szükségszerűséget erősíti. Itt
azonban erről nincs szó. Mert mi történik
akkor, ha valaki mégis a piros golyót
húzza? Ekkor Eustache öngyilkossága
teljesen lehetet-lenné válik, vagy ő
gyilkossá válik, hiszen saját
öngyilkosságával azt a polgárt löki az
angol bitó alá, aki véletlenül
megmenekült, Hiszen mindenképpen hat
polgárnak kell kimennie az angol táborba.
Azzal a véletlennel, hogy senki nem
húzza a piros golyót, Eustache
önfeláldozása is csak esetleges lesz, és
nem drámai szükségszerűségből kö-
vetkezik be.

Ha ebben a drámai világszerűségben is
csupa kék golyót helyeznének az urnába,
meg kellene indokolni. A Kaiser
drámájában levő ok itt nem szerepelhet,
hiszen a lelki folyamat eldobása miatt
senkinek sincs szüksége arra, hogy a
döntés elhalasztódjon. Erre itt más okból
sincs szükség, ám mégis megtörténik.
Ennek következtében semmi funkciója
nincs; legföljebb ennyi: az elhalasztás
nélkül nincs III. felvonás.

Kaiser drámájában a II. felvonás az
említett lelkiállapothoz vezető benső
folyamat egyik etapját lenne hivatva be-
mutatni. Es ez hiába nem sikerülhet,
mégis az kerül elénk, jóformán kizárólag
monológokban, hogy kinek-kinek mi-ért
nehéz meghalnia. Az egyiknek jelen-tős
tervei vannak a jövőre nézve, a másiknak
anyja szeretete, egy következő-nek
felesége szerelme, gyerekei teszik
nehézzé a halált stb. Hegedüs Géza ezeket
a monológokat dialógusokká formálta,
ami vitathatatlanul jobbá, eljátszhatóbbá
teszi a műnek ezt a részét. Azonban még
így sem váltak a színpadi
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játék szerves részévé. És éppen azért nem,
mert a lelki folyamat helyett nem vezetett
be olyan mozgásirányt, olyan erővonalat,
amely a mű saját világának részeit
egységesítené. Azok a dialógusok,
amelyeknek tartalma a halál vállalása
nehézségének, gyötrelmének okait
nyilvánítja ki, nem épülnek drámai
viszonyrendszerbe, s nincs semmi tétjük.
Puszta lelki, érzelmi megnyilvánulások
maradnak a dialógusokban is, a benső
állapot kibeszélései. Vagyis ezek a
dialógusok ugyanazon ok miatt nem
válnak itt a mű saját világa szerves részé-
vé, amiért a sorshúzás sem: egyik sem
jelent viszonyváltozást, mert a sors-húzás
éppúgy nem érinti itt drámailag a
halálvállalás problémakörét - legfeljebb az
élet empirikusságát tekintve érinti -, mint
ahogy a halált nehézzé tevő okok egy
kicsit sem rendítik meg a hét polgárt. Ez a
viszonyváltozás-nélküliség Eustache tettét
- hogy tudni-illik mindenképpen kék
golyót akar húzni - egyedi esetté és csak
pszichológiai üggyé minősíti.

Eustache Kaiser drámájában is Calais
egyik leggazdagabb polgára. Nála a III.
felvonásban említik ezt meglehetős in-
gerültséggel, akkor, amikor már mind a
hat polgár megérkezett a főtérre, csak ő
nem. Hegedüs Géza Eustache gazdagságát
és az egyik, önként jelentkezett, de
szegény polgárnak az ellentétét erő-

sen megnövelte; pontosabban a szegény
polgárnak Eustache iránti ellenszenvét.
Ezért ellentétük csak az érzelmi megnyil-
vánulások szintjén jelenik meg, és csak a
szegény polgár részéről. Tehát itt sincs
valódi érdekellentét a szegény és a gazdag
polgárok között. Hiszen sem Eustache
gazdagságától, sem az ellene nagy
indulatokat kinyilvánító szegény polgár
ellenszenvétől nem függ semmi; nem
ennek a polgárnak az indulata készteti
Eustache-t az öngyilkosságra. Azért
marad ez egyedi, egyszeri és pszichológiai
kérdés, mert Eustache azt akar-ja
bizonyítani, hogy ő, a gazdag polgár is
becsületes és odaadó fia városuknak.
Merőben empirikus és ezért társadalmilag
nem általánosítható azon szövege,
miszerint azért akar mindenképpen kék
golyót húzni, m e r t ha a piros golyót
húzza, senki nem hitte volna el, hogy ő, a
gazdag polgár éppoly véletlenül húzta az
életet mentő golyót, mint amilyen vé-
letlenül húzta volna egy szegény polgár.

Mindezek természetesen azt a kérdést is
feltétetik, van-e értelme ebben a szín-padi
játékban, hogy hat helyett heten
jelentkeznek a halálra; illetve: milyen
drámai mozgásirányt hordoz az, miszerint
az I. felvonás közepétől a III. közepéig az
a kérdés, hogy ki marad életben. Nincs
ugyanis olyan erővonal, amelybe a döntés
elhalasztása mint tét vagy mint cél vagy
mint lényeges ok beilleszkedne.

A műsorfüzetben Hegedüs Géza nyilat-
kozik saját munkájáról is. A témában
három konfliktust fedezett fel: a polgár és
a lovag ellentétét, a francia és az angol
nemzeti érdekek ellentétét, valamint a
polgár és polgár közötti érdekellentétet.
Hogyan jelennek meg ezek a primér
életben, illetve a történelemben érvényes
és hiteles konfliktusok a dráma saját
világában?

Az első - a lovag és a polgár ellentéte -
már Kaiser művében megjelenik. És ott is,
miként itt is a lovagi becsület és a munka
eredményének védelme csak egészen
rövid ideig tartó vitának a tárgya, amely
Duguesclin lovag és Eustache között
zajlik. A lovag az első fel-vonás közepe
táján elhagyja a dráma világát, s ettől
kezdve szóba sem kerül az általa képviselt
lovagi becsület. A polgár és polgár közötti
ellentét - ahogyan említettük - pedig
egyáltalán nem érdek-ellentétként
formálódik meg, csak érzel-mi
megnyilvánulásokban. Az angol király
ultimátumának kihirdetése után például az
sem következik be, hogy a szegény
polgárok a gazdagoktól várják az
áldozatvállalást, illetve az sem -
ugyancsak példaként -, hogy a gazdagok a
szegényekre akarják ezt hárítani. Csak
érzelmi síkon megnyilvánuló ellen-tét
formálódik meg, ami semmiféle drámai
akciót nem eredményez.

Hegedüs Géza egy a Kaiser drámájá-



ban nem található jelenetet hozzáírt
színpadi játéka végéhez, amelyben a

francia és az angol nemzeti érdekek
ellentéte fogalmazódik meg. A hat polgár

az angol király elé járul, aki meg-
kegyelmez nekik. Meglehetősen hoszszú
beszédben nyilvánítja ki, hogy az angolok
és a franciák nem szeretik egy-mást., hogy
a franciák nem szeretik az angol királyt.
Mindazonáltal békében élhetnek a
franciák - és ez a kegyelem oka -, ha
tisztességesen dolgoznak, és fizetik a
rájuk kirótt adót. Ő nem rombolja le a
várost sem, mert szüksége van a calais-i
polgárok által megtermelt ja-vakra
éppúgy, mint adójukra.

Az angol király kegyelmének oka annak
ellenére jobb és hitelesebb itt, mint
Kaiser drámájában, hogy a francia és az
angol nemzeti ellentét nem válik a
színjáték világszerűségében az ábrázolás-
megjelenítés tárgyává; s csak az angol
király által elmondott szónoklatban
nyilvánítódik ki. Az előző felvonásokban
semmiféle formában nem jelent meg ez az
ellentét; sem a polgárok benső világában,
sem a döntés halogatásában. A király
ultimátumában nem nemzeti
érdekellentét, hanem a háborús bosszú-

jelenik meg. Ez a befejezés azért
jobb mégis, mert az angol király kegyelme
az angol nemzeti érdek kovetkezménye, s
nem azé az esetlegességé, miszerint épp
ezen az éjszakán született. meg az angol
király gyermeke. Hegedüs Géza a calais-i
polgárok számára - nem csak a hat
számára - az angol király kegyelmét
sorstényezővé változtatta. Az ő
változatában a polgárok halál előtti
vívódása ugyanis nem sok hűhó sem-
miért, mint Kaisernél, ahol a kegyelem
esetleges. Ebben a változatban a polgárok
a kegyelemmel mint egy -- feltehetően -
eleve elhatározott döntéssel találkoztak,
amely - még ha nem tudtak is róla - már
akkor és előre meghatározta sorsukat,
amikor a halálvállalással kínlódtak. Ezért
igazán csak sajnálhatjuk, hogy a
befejezésnek ez a kitűnő tartalma nem
hatja ár a mű saját világának egészét s
ennek megszervezését. Minden igazi nagy
drámát a vége határoz meg; az egész
művet az a vég, amely a mű saját világa
minéműségéből szervesen. következik.
Ami nem jelenti azt, hogy pragmatikusan
vagy konkrét tényeiben előre kell
tudnunk-látnunk az adott befejezést Ez a
vég itt a történelmi-társadalmi
erővonalakból következik, s ezért hiteles,
de nem a mű saját v í lágszerűségéből, s
ezért szervetlen.

Csiszár Imre rendezésében a színpadi
látvány igen ritkán láthatóan gyönyörű, és
szervesen illeszkedik a színjátékmű
világába. Nagyon szépek Szakács Györgyi
jelmezei és Székelv László díszlete. A
díszlet egy sportstadion lelátóit tor-
mázza; vagyis jóformán csak lépcsőkből
és az előttük vagy közöttük levő térből
áll. Csiszár Imre a calais-i tömegeket
ezeken a lépcsőkön helyezte el; itt
mozgatja-hullámoztatja őket, és jeleníttet
meg velük különböző formációkat. \z
emberi testekkel kialakított alakzatok, a
végrehajtott mozdulatok és mozgások
bizonyos értelemben stilizáltak; egyáltalán
nem üresek, nem „torna- órák", és nem
csak a szemnek szólnak. A rendező
elsőrendű érdeme, hogy a tömegek
mozgása, viselkedése, beállítása,
artikulálatlan hangjai a főalakok lelki
„tájait" vagy a mű problematikájának
benső „környezetét" jelenítették meg.
Rajtuk volt „lemérhető", pontosabban:
látható az az érzelmi állapot vagy az azon
érzelmek-indulatok-félelmek stb.
kavargása, amely a fűhősök bensejét
eltöltötte. Igy a tömegek szinte a „lélek
kulisszái lettek Ezért mondható, hogy
viselkedésük, mozgásuk rítusszerű.
rítus mindig valamilyen mitikus törté-
netnek az eleven emberek által való el-
játszása. ;A stilizáltság ebben az esetben
nem pusztán annyit jelent, hogy elhagyják
az egyeni és az épp most levő benső
állapotból fakadó, tehát egyszeri-egyedi
gesztusokat és egyéb mozgásokat, és
megtartják a lényeget kifejezőket. A
rítusban a mozgások: olyan jelentéseket
hordoznak, amelyek rejtett, a szavak je-
lentésén túlmutató, láthatatlan dolgok-
nak a jelentései itt a lélek rezdüléseiéi

Csiszár Imre meg arra is módot talált,
hogy ezek a testformációk Rodin híres
szoborcsoportját asszociáltassák, illetve a
modern szobrokra, például Brancusiéira
emlékeztessenek. Mindezek következté-
ben. az előadás igazi díszlete nem a Szé-
kely László által tervezett lépcsők, ha-
nem a statisztéria. Mivel a főhősök és a
művilág benső, láthatatlan tartalmait
hordozták-jelenítették meg, és nem a
calais-i polgárokat, természetesen új
viszony jött létre a főszereplők-főalakok
és a statisztéria között. Azt, hogy a tömeg
lelki tájként funkcionálhasson, kitűnően
szolgálta a stadionok lelátóit formázó
lépcsősor. A színpad síkján, a statisztéria
horizontális elhelyezkedésében ugyanezek
a mozgások minden valószínűség szerint
nem funkcionálhattak volna lelki tájként,
benső környezet-

ként .vagy akár a benső tartalmak lát-
ványbeli megjelenítőjeként.

Egy előadás elemzésében nem illő ki-
térni az előadás megszületésének kérdé-
sére. Most azonban óhatatlanul meg kell
említenünk azon gyanúnkat, hogy ennek a
nagyszámú statisztának az ilyen bókéletes
egységgé kovácsolása, az egyes statiszták
mozgásának, viselkedésének ez az
abszolút pontossá formálása és
összhangba hozása végtelenül nehéz
lehetett. De mindenképp megérte, hiszen
ebben ;t rendezésben alapvetően más
funkciót kaptak, s ez feltétlenül és
valóban új ahhoz viszonyítva, hogy a
statiszták - általában gyengén -- a „natu-
rális" környezetet szokták képviselni.

A statisztéria alapvető jelentőségét,
főszereplővé való előlépését jelzi az is,
hogy a főalakok alakítói voltaképpen
teljesen beléjük olvadtak. Pedig
játékstílusuk merőben különböző.
Majdnem mindegyikük igen erősen
deklamált, ami a főalakok érzelmeit
állandó izzásban, forrongásban levőnek
mutatta; meglehetősen erős
patetikussággal.

Ez pedig minden főszereplővel kap-
csolatban felvet egy alapvető problémát.
Éspedig annak az általános maga-
tartásnak a kérdését, amellyel ma egy ügy
érdekében vállalja valaki akár a halált is.
Egy-egy alapvető vagy jelentős
élethelyzetnek a konkrét hitele - például
egy ügy érdekében vállalt halálé - a szín-
házi előadásban általában azon múlik,
hogy a színész meg tudja-e találni és
művészileg fel tudja-e mutatni azt az
általános magatartást, amely a színjáték
korában hitelesen tartozik az adott ka-
rakterhez vagy élethelyzethez. Ezt a hitelt
korántsem csak a szöveg tartalma
biztosítja, az abban rejlő lelkiállapotok
szóbeli megnyilvánítása, a kifejtett gon-
dolatok stb. Ha ennyi elegendő lenne, a
színész valóban csak interpretátor lenne.
De minden karakternek és minden
emberi alaphelyzetnek (például gyász,
lelki összeomlás, szerelmi vallomás vagy
akár egy ügy érdekében a halál vállalása),
továbbá minden foglalkozásnak minden
korban más és más általános, csak a
testtel, ennek egészével és részleteivel
kifejezendő magatartása van. Az írott
szöveg sohasem lehet képes a valóságnak
azon metakommunikációs, nem verbális
szegmentumát magában hordozni, amely
csak az élőbeszéd és testi jelenlét során
léphet életbe, de akkor szükségképpen
életbe is lép.

Mármost egészen bizonyos, hogy a XX.
század nyolcvanas éveiben és



O
B

Magyarországon az ügy érdekében vállalt
önkéntes halálhoz mint alaphelyzethez
tartozó testi magatartás semmiképp nem
lehet hiteles akkor, ha az lobogó, hősi,
pátoszbeli benső állapotot jelenít meg. Ez
a pátoszbeliség annak a polgár-nak az
alakjában jelenik meg legkirívóbban, akit
Blaskó Balázs formái meg. Fekete Tibor
Eustache-alakítását ez a hősi pátosz
kevésbé jellemzi, de nehéz megmondani,
milyen általános magatartást mutat fel.
Ebben a színjátékvilágban halálvállalása
leginkább gazdagságának a
kompenzációja; illetve annak a
bizonyítása, hogy a gazdag polgár is kész
meghalni városáért. Ezek közül azonban
egyiket sem metszi ki pregnánssá;
alakjának magatartása kissé el-foszlik.

Az ügy érdekében történő halálvállalás
kérdésköre szervesen vezet vissza Kaiser
drámájához. Kaisernek abban tökéletesen
igaza van, hogy a hősi fel-buzdulás
pillanatának szédületében vagy
mámorában elvégzett cselekvés nem az
ember teljességéből, hanem szűk benső
„területről" fakad. Kétségkívül vannak
olyan történelmi-társadalmi helyzetek,
amikor maga az élet szűkül le igenre és
nemre, illetve vagy-vagyra. Ilyenek
általában a szó szoros értelmében vett
háborús vagy forradalmi helyzetek, vagy
például a II. világháború ellen-állási
mozgalmainak helyzetei. Ilyen esetben az
emberi benső „beszűkülése" egy részre -
amelyből az igen vagy a nem fakadhat -
az általános külső helyzetet, annak
lényegét jelenítheti meg. Amikor azonban
az élet alapdinamizmusaival
összefüggésben több irányú, több
minémiségű, többfajta igen és hasonlóan
többféle nem is hiteles és érvényes, akkor
az igen - mint a körülményekre, a
helyzetre, a konkrét problémára adott
válasz - nem lehet hiteles, ha hősi
lobogásból, a pillanat mámorából születik
meg, mert ez a benső le-szűkültségét jelzi,
és az ilyen benső világ nincs analógiában
a külső helyzet összetettségével. Ezért
lesz az adott élet-

helyzet ilyen magatartással való kifejezése
hiteltelen.

Ha a színjátékmű saját világában az
általános, külső helyzet le is szűkül vagy-
vagyra, mint ennek a műnek a
világszerűségében, de a néző körüli
helyzet alapdinamizmusaival kapcsolat-
ban - és ma ilyen bármily kicsi vagy nagy
ügy - többféle igen és többféle nem lehet
hiteles és érvényes : a szín-játékbeli alak
magatartásának a megformálása a néző
körüli helyzet ismérveiből indulhat ki.
Hiszen a néző benső világára kell hatni, a
nézőt kell a társadalmi haladás ügyeivel
kapcsolatban állásfoglalásra vagy akár
áldozatvállalásra késztetni. És ez nem
következhet be akkor, ha az
áldozatvállaláshoz illő magatartást mint
hősi, lobogó, pátoszbeli magatartást avagy
mint bárminek a kompenzációját mutatják
be. És azért nem lehet ezekkel az
áldozatvállaláshoz illő maga-tartást
megjeleníteni, mert az egyik olyan
leszűkült benső világot mutat, amely
semmiképp nem analóg a mai valóság
bonyolultságával, a másik pedig nem az
igazi, vállalható út.

Vannak olyan előadások, amelyek a
közvetlen érzékelésben, a nézőre tett köz-
vetlen hatásában mást mutatnak, mint az
elemzésben. Ez az előadás is sokkal jobb
a közvetlen hatásában, mint amilyet az
elemzés mutat. Elsősorban a tömegek
megjelenítése és ennek látvány-beli
aspektusa révén. Hiszen itt valóban
gyönyörű, továbbá jelentéseket ki-tűnően
hordozó és közvetítő a tömegek-nek mint
„lelki tájnak" a megjelenítése-
megformálása.

Georg Kaiser: A calais-i polgárok avagy: Egy
város becsülete Győri Kisfaludy Színház)

Átköltötte: Hegedüs Géza. Díszlet: Székely
László m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Zene: Darvas Ferenc. Rendező: Csiszár Imre
m. v.

Szereplők: Rupnik Károly, Áts Gyula,
Györgyfalvai Péter, Fekete Tibor, Patassy
Tibor, Hunyadkürti István m. v., Tóth Tahi
Máté, Blaskó Balázs m. v., Zágoni Zsolt,
Orth Mihály, Perédy László, Kiss Bazsa,
Karancz Katalin, Paláncz Ferenc, Simon
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Bizonyára sokan vannak, akiknek Tom
Jonesról a hatvanas évek „dilajlázó"
táncdalénekese jut eszükbe, de itt most
egy másik Tom Jonesról, a XVIII.
században élt Henry Fielding regény-
alakjáról lesz szó.

Regényalakról és nem drámai hősről,
noha Fielding az írói pályát színházi
emberként kezdte. Első darabját 1728-
ban, huszonegy éves korában mutatták be,
ez volt a Serelem több álarcban című
komédia, amit még húsz-egynéhány szín-
játék követett. Mindez alig tíz év alatt; az
1737-es cenzúratörvény ugyanis véget
vetett Fielding drámaírói pályájának,
mely addig kizárólag társadalombíráló
szatírákból, az elitirodalom paródiáiból,
kortárs művek imitációiból állt. Eddigre
azonban már kialakult írói világának szá-
mos jellemzője: „komikus-ironikus lá-
tásmódja, társadalomszemlélete és ízlés-
világa. De más, közvetlenebb formában is
továbbviszi a színpadon tanultakat:
komédiáinak »dramaturgiája«, szerep-
osztása, témái, fordulatai, gondolatai
rendre visszatérnek regényeiben". (Takács
Ferenc.) Ez a visszatérés majd az életmű
utóéletében is felbukkan: nagy-
regényeinek színpadi adaptációiban.

De a Tom Jones adaptációi közül talán a
legjobban ismert Tony Richardson 1963-
as filmje. Erről írta 1966-ban B. Nagy
László, hogy „Tony Richardson a XVIII.
századba fúrt vissza az elrejtett életerőért.
És elragadó eredménnyel. A Tom Jones
című Fielding-regény filmváltozata csupa
öröm a nézőnek: bohóságban,
pajkosságban, önfeledtségben egyen-
értékű az eredetivel, sőt hadd hívjam ki az
irodalomtörténészek haragját: sűrítettebb
és élvezetesebb is . . . Nem az a csoda,
hogy a főhős mindezt bírja kard-dal,
karral, tüdővel és férfiszerszámmal,
hanem hogy az alkotók, a kitűnő színé-
szek se fáradnak el a mulatságban". Ez a
tömören megfogalmazott lelkesültség a
Gazdag Gyula rendezte kaposvári elő-
adásról is elmondható. De tartsunk
rendet! Előbb a regényről.

A körülbelül ezeroldalas mű, a Tom
Jones, a talált gyerek története Somerset-
shire-ben kezdődik, ahol a jó szándékú,

P. M. P.

Imitáció
és illusztráció

A Tom Jones Kaposvárott

rth Mihály, Patassy Tibor, Fekete Tibor, Hunyadkürti István, Tóth Tahi Máté, Zágoni Zsolt és
laskó Balázs a győri előadásban (Matusz Károly felvételei)


